KOMPETANSEGRUPPEN FOR BLOD-OG FERSKSPOR
Referat fra møte i NKK`s kontorer på Bryn den 24. august 2010

Tilstede: Erling Kjelvik, Berit Langedahl Andresen, Knut Jørstad, Kjell Grødal, Øystein
Sjursen
Fra NKK: Linda Bekkelund
REFERAT
Erling ønsket alle velkommen til møtet.
Sakslisten ble gjennomgått i denne rekkefølgen:

SAK 2. Erling orienterte fra møter med DN og NJFF, og la særlig vekt på at temaet
”Gokjenningsprøver” ble diskutert. Det er liten vilje fra NJFF å utelate disse prøvene.
SAK 3. Justerte utdanningsregler for ettersøksdommere. Det er lagt fram et forslag til
justering av regler for å bli utdannet til autorisert dommer for blod- og ferskspor. Erling gikk
igjennom forslaget. Justerte utdanningsregler ble godkjent av NKK jaktkommiteen i juni 2010
og er gjort gjeldende for 1. august 2010. De justerte utdanningsreglene vil bli presentert i
”Hundesport” i oktober.
SAK 4. Dommerkurs – agenda for dette. Erling gikk igjennom punktene i agendaen i kurs
for ettersøksdommere og kommenterte innholdet i kurset. De som allerede har startet sin
elevutdanning kan få dette godkjent, men nye utdanningsregler må følges også for disse.

SAK 5. Autoriserte elghunddommere- ” Krav til tilleggsautorisasjon for å bli
ettersøksdommer.” Erling gikk igjennom forslag til tilleggsutdannelse i blod og ferskspor for
elghunddommere for at disse også skal få sin autorisasjon som ettersøksdommere. Forslaget
vil bli tatt i NKK`s regler for Blodspor –og fersksporprøver.

SAK 6. Oppdatering av dommerlister. Justert skjema. Det ble lagt fram et nytt skjema
som skal sendes ut til alle ettersøksdommere. Dette skjemaet vil bli sendt ut i slutten av
oktober 2010 med en svarfrist på 3 uker. Skjemaet skal vedlegges en orientering fra NKK.
Skjemaet bør kunne besvares elektronisk på NKK`s hjemmeside. Orientering om dette vil bli
gitt i ”Hundesport” i oktober.
SAK 7. Disiplinærsak fra Nordvestlandet. Saken inneholdt flere skriv angående tvilsomme
gjennomføringer av blodsporprøver hvor elever/aspiranter hadde deltatt. Dokumentene ble
gjennomgått og kompetansegruppen gjorde følgende vedtak:
1. Arrangøren anbefales å dokumentere at alle kravene til dommerutdannelse er
oppfylt. Erling sender et brev til arrangøren.
2. Kompetansegruppen sender et notat til NKK`s displinærråd om at vi ønsker å få en
redegjørelse om alle regler/fellesbestemmelser er fulgt. Erling lager notat.

SAK 8. Søknader om elevstatus fra Finnmark. Tre klubber /JFF fra Finnmark har gått
sammen om å sende søknader til NKK om godkjenning av elever for å arrangere et
dommerkurs for disse. Søknadene er meget bra utformet og gir en god oversikt over elevenes
grunnkvalifikasjoner. Erling sender et svar til klubbene og legger ved de nye reglene for
utdanning av ettersøksdommere. Kompetansegruppen antar at alle kandidatene gjennomfører
og dokumenterer at de oppfyller alle kravene til kvalifikasjoner.

SAK 9. Behandle saker pr. telefon/e-post. Erling ber om at alle i gruppen bekrefter at de
har mottatt og lest informasjon og meldinger, og gjerne kommer med kommentarer og innspill
i de sakene som blir sendt ut.

SAK 10. Eventuelt.
1.

2.

Kjell refererte fra Arbeidsgruppa ”Human og sikker jakt” Han er
fortsatt frustrert over at referater ikke er utformet på en slik måte at
de gjengir fakta og vedtak. Saken om nattjakt og saken om bruk av
lys under ettersøk er igjen utsatt/trenert av enkeltmedlemmer i
utvalget.
Heftet ”Regler for Blodspor - og ferksporprøver” bør oppdateres.
NOX register og justerte dommerutdanningsregler må tas med i nytt
opplag. Kompetansegruppen ber om at NKK adm. gjør dette.

Møtet ble hevet kl. 14 30.

